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KASVU KULKEE 
KISKOILLA
Vantaa kasvaa ratojen varteen. Kehärata yhdisti 
Vantaan ja lentoaseman osaksi pääkaupunkiseudun 
ydintä. Vantaan ratikka jatkaa tätä kehitystä liittäen 
Vantaan eri alueita tiiviimmin yhteen. Se kiinnittää 
Hakunilan ja Länsimäen seudun raideverkkoon ja 
luo suoran yhteyden Tikkurilaan, Aviapolikseen ja 
lentoasemalle. Raideverkosto muodostaa Vantaan 
selkärangan ja on tärkeä osa koko pääkaupunkiseu-
dun liikennejärjestelmää.

Ratikka vie Vantaan kasvua ja kehittymistä ison 
harppauksen eteenpäin. Vantaalla on arvioitu 
vuonna 2050 olevan runsaat 310 000 asukasta ja 
175 000 työpaikkaa. Tämä tarkoittaa 95 000 uutta 
asukasta vuoteen 2050 mennessä. Uudet asuin- ja 
työpaikka-alueet suunnitellaan joukkoliikennejärjes-
telmään tukeutuen. Ratikan reitti muodostaa Van-
taan kehityskäytävän, joka paitsi vahvistaa jo reitin 
varrella olemassa olevia keskustoja, myös synnyt-
tää pysäkkien ympärille uusia, vireitä pienkeskuksia 
lähipalveluineen.

Vantaan ratikan rakentaminen voisi alkaa jo vuonna 
2024, ja liikennöinti aikaisintaan vuonna 2028.
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KASVAVAN JA UUDISTUVAN  
KAUPUNGIN MAHDOLLISTAJA
Vantaan uudessa yleiskaavassa  
on varauduttu ratikkaan ja sen  
mukanaan tuomaan asunto- ja työ- 
paikkarakentamiseen. Ratikan reitin 
varrelle odotetaan yli 37 000 uutta  
asukasta ja 30 000 työpaikkaa.

 Nykytila   2050
asukkaat  19 900  27 900
työpaikat  5 400   6 600

HAKUNILA
Vantaan itäisimmissä osissa, Haku-
nilassa ja Länsimäessä on runsaasti 
täydennysrakentamisen mahdolli-
suuksia. Uudistuva, kansallispuiston 
kupeessa sijaitseva Hakunila kasvaa 
kiskojen myötä uuteen kukoistukseen. 



TIKKURILA
Tiivistyvä Tikkurila on kohtaamisten 
keskus ja monipuolinen asuinpaikka 
Suomen kolmanneksi vilkkaimman 
juna-aseman ympärillä. Viime vuosina 
huimasti uudistuneessa Tikkurilassa 
on vireillä useita rakennushankkeita, 
jotka kasvattavat keskusta ja sen lähi-
alueiden väestömäärää merkittävästi 
tulevina vuosikymmeninä.

 Nykytila   2050
asukkaat  22 300  36 700
työpaikat  18 400   26 900

AVIAPOLIS
Aviapolis on Suomen vetovoimaisin 
työpaikka-alue, joka on kovaa vauh-
tia kehittymässä eläväksi ja moni-
puoliseksi lentokenttäkaupungiksi 
urbaanien asuinalueiden ja palvelui-
den myötä. Ratikka kulkee Tikkurilas-
ta Jumboon luoden nopean poikit-
taisen yhteyden kahden merkittävän 
keskuksen välille. 

 Nykytila   2050
asukkaat  8 400  22 600
työpaikat  27 700   49 100



TÄRKEÄ OSA SEUDULLISTA  
RAIDEVERKOSTOA
Vantaan ratikka täydentää pääkaupunkiseudun 
raideverkostoa, ja on merkittävä lisä joukkolii-
kenteen tarjontaan. Ensimmäisessä vaiheessa 
Vantaan ratikka toteutetaan bussirunkolinjana 570, 
joka aloitti liikennöinnin syksyllä 2021. Runkobus-
siin mahtuu noin puolet vähemmän matkustajia 
kuin ratikkaan, joten sen palvelutaso ei pidemmällä 
aikavälillä kaupungin kasvaessa riitä.

Ratikka kytkeytyy muuhun liikennejärjestelmään 
metron, pääradan ja kehäradan sekä tulevaisuu-
dessa Helsingin laajentuvan ratikkaverkoston kaut-
ta. Ratikka kytkeytyy idässä metroon Mellunmäen 
asemalla, risteää Tikkurilassa pääradan kanssa 
sekä Aviapoliksessa ja lentoasemalla kehäradan 
kanssa. 

Vähemmän päästöjä

Raitiotie on fiksu ja puhdas kulkumuoto, joka 
auttaa saamaan liikenteen päästöt pienemmiksi 
vähentäen jopa 5000 automatkaa vuorokaudessa. 
Ratikka on näin yksi Vantaan keskeisistä panostuk-
sista kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta.

Vantaan yleiskaavan joukkoliikenteen runkoyhteys
Helsingin yleiskaavan pikaraitiotie
Toteutuksessa olevat raitiotiet
MaL 2019 -sopimuksessa olevat Helsingin pikaraitiotiet
Rautatie
Metro

Kaupunginraja

Pääkaupunkiseudun pikaraitiotiet
Vantaan ratikka



Valmius 100 000 matkustajaan 
vuorokaudessa 

Ratikka liikennöi 21 tuntia vuorokaudessa, 
aamulla puoli viidestä puoli kahteen asti yöllä, 
ruuhka-aikoina 5 minuutin välein.

Vantaan ratikan ennustetut matkustajamää-
rät ovat kilometriä kohden yhtä korkeat kuin 
Raide-Jokerilla. Matkustajamäärien odotetaan 
nousevan vuoteen 2050 mennessä yli 100 000 
matkustajaan vuorokaudessa. Vuonna 2030 
matkustajamäärä on 82 000 matkustajaa vuo-
rokaudessa. 

Turvallista ja esteetöntä ympäristöä

Ratikan rakentamisen yhteydessä parannetaan 
sen reitillä koko katualueen laatutasoa, sen 
valaistusta, esteettömyyttä ja kevyen liikenteen 
yhteyksiä. Ratikkareitille tavoitellaan vehreää 
yleisilmettä, kuten nurmipintaista raidealuetta. 

Lisäksi reitin varrelle istutetaan runsaasti kau-
punkipuita.

Ratikka kulkee omalla kaistallaan lähes koko 
reitin, joten se pysyy aikataulussaan busseja 
paremmin.    

Ratikkavarikon on suunniteltu sijaitsevan Vaa-
ralassa Kehä III:n ja Länsimäentien välissä. 

Ratikan kustannukset 

Vantaan ratikan suunnittelu on osa valtion kans-
sa tehtävää, suurten infrahankkeiden tukemisek-
si ja asuntotuotannon edistämiseksi solmittavaa 
sopimusta (MAL-sopimus). Valtio osallistuu 30 
prosentilla ratikan suunnittelukustannuksiin, ja 
seuraavan MAL-sopimuksen myötä todennäköi-
sesti myös rakentamiskustannuksiin. Vantaan 
ratikan rakentamiskustannukseksi on arvioitu 
393€ miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 
267 miljoonaa euroa.
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